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1.  Fontos megjegyzés 
Kézi váltós autók esetén szükséges a készenléti mód beállítása, amennyiben  
távindítást szeretne használni. Fontos, hogy az autó elhagyásakor a sebességváltó 
üresben legyen. Ne állítson be készenléti módot, ha tartózkodik valaki a járműben! A 
rendszer használata veszélyes lehet, ha az ajtóérintkező nem működik megfelelően.   

 Automata váltó mód beállítása esetén (melynek során az autó bármikor 
elindítható), csak akkor induljon el, ha a sebességváltó üres vagy parkoló 
pozícióban található! Más pozícióban történő indulás esetén az automata váltó 
mód beállítása nagyon veszélyes. Garanciális okok miatt a távirányító 
sorozatszáma fontos. Győződjön meg arról, hogy az Ön távirányítóján is 
található ilyen sorozatszám.  

 A fenti terméket kizárólag autóbiztonsági célra tervezték. Másfajta célra 
történő használata szigorúan tilos.   

 
 
 
 

2. Bevezetés 

A MAGICAR M870AS egy korszerű magas szintű biztonsági eszköz. 
Köszönhetően ennek a kétirányú távjelző eszköznek, Ön azonnal értesül az autóját 
fenyegető esetleges veszélyről, illetve annak jellegéről abban az esetben is, ha 
messze tartózkodik a járműtől és nem hallja a szirénát.   

A MAGICAR M870AS lehetővé teszi a jármű távindítását, illetve téli időszakban 
használható az autó bemelegítésére, nyári időszakban pedig annak indulás előtti 
lehűtésére. A jármű a távindítás ideje alatt is biztonságban van; egy esetleges 
támadás esetén a motor leáll, és blokkolás alá kerül. A MAGICAR M871A esetén 
lehetséges a szerviz üzemmód beállítása egy kétszámjegyű kóddal; illetve a riasztó 
kikapcsolása egy, a VPS érzékelőn keresztül megadott négy számjegyű kóddal. 

A kétirányú távvezérlés legnagyobb előnye, hogy látóteren kívüli jármű esetén is 
használható. Minden kiadott parancs megerősítésre kerül a távirányítón.  

 
 

3. Távirányító 
 

 
 
 
 
 
 
 

Műszaki leírás 

Frekvencia 433,92 MHz 

Frekvencia stabilítás +/- 2ppm/év 

Külső méret 86 x 39 x 20 mm 

Súly 33,50 g (elem nélkül) 

Kimenő teljesítmény 10 mW 

Működési hőmérséklet -15°C és +50°Cközött 

Elemtartó ajtó zárja 
 
Elem 1,5V (AAA) 
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4. Távirányító kijelző 

A kétirányú távirányító színes LCD kijelzővel rendelkezik, amely 
folyamatosan informálja a tulajdonost az autó állapotáról. A 
távirányító számos ikon segítségével képes folyamatosan 
pontos információt adni arról, hogy mi történik valójában az 
autóval.  
 

4.1. A kijelzőn megjelenő ikonok leírása 

Ikon Leírás 

 
Riasztó be/ki 

 

Automata élesítés mód be/ki 

1-es AUTO mód - (Ikon látható)                        2-es AUTO mód - (ikon lassú villogása) 
3-as AUTO mód - (ikon gyors villogása)                                   AUTO – ki mód (ikon nem látható) 

 Időzítő be/ki 

 
Turbó mód be/ki 

 
Passzív élesítés be/ki 

 
Be – a sziréna élesítéskor vagy hatástalanításkor csipog 
Ki – a sziréna élesítéskor vagy hatástalanításkor nem csipog.  

 
Be – a távirányító csak rezeg  
Ki – a távirányító csak hangjelzés útján történő visszaigazolásokat ad 

 
Sokk szenzor és kiegészítő szenzorok be/ki 

 
Ébresztőóra be/ki 

 
Hidegindítás 

 Ajtózárás gyujtásráadás után 

 AUX mód be/ki 

 Készenléti  mód 

 Ez az ikon jelzi a jel erőségét adás vagy vétel esetén  

 Az ütésérzékelő aktiválódott 

 Szerviz mód 

 
Motorindításkor vagy gyújtásráadáskor jelenik meg. 

 A helyzetjelző fények villognak. 

 
Mutatja az aktuális időt, a jármű belsejében található hőmérsékletet (F/C), a távindítás idejét, a turbó 
módból hátralévő időt, az akku/elem feszültséget az autóban/távirányítóban.  

 Jelzi, hogy az ajtók nyitva vannak 

 Jelzi, hogy a csomagtartó nyitva van 

 Jelzi, hogy a motorháztető nyitva van 

 Jelzi a távirányítóban lévő elem állapotát 

 R.P.S. be/ki 

 Jelzi, hogy valaki használja az RPS-t,  

 Belső hőmérséklet 
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 Feszültség kijelzése 

 
 

5. Távvezérlő funkció 
 

5.1. Kezelőgombok funkciójának 
leírása 

 

Nyomógomb 
Lenyom
ás ideje 

Leírás Funkció 

I 0,5 mp 7. oldal  Élesítés/hatástalanítás 

II 
0,5 mp 12. oldal  AUX 1 be/ki 

2 rövid 
lenyomás 

12. oldal Távirányító vibráció be/ki 

III 
0,5 mp 12. oldal  AUX 2 be/ki 

2 rövid 
lenyomás 

12. oldal A távirányító háttérfény 10 mp-re bekapcsol. 

IV 
0,5 mp 12. oldal  

Autóellenőrző funkció 
Első csap – gépjármű hőmérséklet 
Második csap – autóakkumulátor feszültség 
Harmadik csap –  távirányító elem feszültség  

2 rövid 
lenyomás 

11. oldal Parkoló időzítő be/ki 

I ––  2 mp 15. oldal 

Ha az autó távindítású: 
- a motor működési ideje meghosszabbodik 
Ha a TURBO mód aktív: 
- a TURBO mód ideje meghosszabbodik 

         II  –– 2 mp 8.  oldal Távindítás/a motor leállítása 

        III  –– 2 mp 12. oldal Csomagtartó kinyitása 

        IV  ––   2 mp 13. oldal Nyomógomb lezárás 

        IV –––   4 mp 13. oldal Pánik  mód 

     ( I + II ) 0,5 mp 13. oldal Sziréna csipogás be/ki az autó lezárásakor/kinyitásakor 

     ( I + II )   –– 2 mp X  1-es programozási menü Kizárólag beszerelést végző 
szakszervizek számára!!! 

     ( I + III ) 0,5 mp 13. oldal Szerviz mód be/ki 

     ( I + III )  –– 2 mp 14. oldal Sokk szenzor be/ki 

     ( I + IV ) 0,5 mp 14. oldal Ajtó lezárás/kinyitás gyújtásráadás/levétel esetén 

    ( I + IV )  –– 2 mp X 2-es programozási menü Kizárólag beszerelést végző 
szakszervizek számára!!! 

     ( II + III ) 0,5 mp 14. oldal Passzív élesítés be/ki 

     ( II + III ) –– 2 mp 21. oldal 
A távvezérlő menü programozása. Idő, időzítési idő, ébresztő, 
óra, R.P.S., vibrációs mód beállítása. 

     ( II + IV ) 0,5 mp 15. oldal Időzítő mód be/ki 

     ( II + IV ) –– 2 mp 15. oldal AUTOMATA mód be/ki 

     ( III + IV ) 0,5 mp 16. oldal Turbó mód be/ki 

     ( III + IV )–– 2 mp 11. oldal AUX 1,2 be/ki 

 
Megjegyzés:  
–– 2 másodperces, hosszú gomblenyomást jelent. 
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––– 4 másodperces, hosszú gomblenyomást jelent. 
( + ) két nyomógomb egyidejű lenyomását jelenti 
( + ) –– két nyomógomb egyidejű, 2 másodpercnél tovább tartó lenyomását jelenti. 

6. Vezérlés 

Minden, a távirányítóból érkező, riasztó által fogadott parancs megerősítésre kerül. Ha 
a megerősítés elmarad, Ön a hatótávolságon kívül tartózkodik.  
Bármely, a távirányítón található gomb lenyomásakor egy szimbólum jelenik meg a 
kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy megtörtént a jelkiküldés. Ha a jel elfogadásra és 
feldolgozásra került, megjelenik az utasítás végrehajtását megerősítő jelzés. A kijelző 
bal alsó sarkában található a távirányító elem élettartamának kijelzője. Az elem 
élettartamának csökkenésével párhuzamosan csökken a távirányító hatósugara.  
 
 

6.1.      - (élesítés/hatástalanítás) 
 

Élesítés/hatástalanítás, lezárás/kinyitás, motorblokkolás be-
/kikapcsolás, VPS, és sziréna kikapcsolás. 
  
Élesítés -   (riasztó kikapcsolva, autó nyitva)  

 Röviden nyomja meg az I-es gombot! 
 A távirányító egyszer csipog, a kijelző ötször villog.  
 A sziréna egyszer csipog, a lámpák egyet villognak.   
 A riasztó be van élesítve, az autó le van zárva.  
 A RPS-en lévő LED villogni kezd. 
 A sokk szenzor 15 másodperc múlva aktív. Éles állapotban a motorblokkoló 

rendszer minden indítási kísérletre aktiválódik. Bekapcsolt RPS mellett szintén 
aktív.  

 

Figyelem ! 

Ha a vészfény villogása közben élesíteni szeretné az autót, az hibás riasztást idézhet elő.  

Megjegyzés: 

Ha a riasztó aktiválása közben bármely ajtó nyitva található, a sziréna háromszor csipog, a fények 
hármat villognak, a távirányító háromszor jelez, és a kijelzőn az ajtó szimbólum villog. A riasztó 
nem kapcsol be! 

Amennyiben az autó eredetileg elektromos ablakokkal felszerelt, amelyek megfelelő lezárása 
kizárólag a záró impulzus meghosszabbításával lehetséges (VW csoportba tartozó járműveknél), 
kérheti a szerviz központban a 15 másodperces záró impulzus aktiválását. Amennyiben a riasztó 
bekapcsolásakor valamelyik ajtó nyitva található, a riasztó nem kapcsol be, de ha aktiválta az 
ajtózár késleltető funkciót, a riasztó bekapcsol függetlenül attól, hogy az ajtók be vannak-e zárva 
vagy sem. Amennyiben kiadja a riasztó 15 másodperces záró impulzus közbeni kikapcsolására 
vonatkozó utasítást, akkor a 15 másodperces záró impulzus megszakad, és a riasztó kikapcsol. 

Amennyiben az autó elhagyásakor égve hagyja a helyzetjelző lámpákat, erről a távirányító egy 
csipogó jelzéssel értesíti Önt.  

 
 
Hatástalanítás -  (Riasztó bekapcsolva, autó lezárva) 

 Röviden nyomja meg az I-es gombot! 
 A sziréna kétszer csipog, a lámpák kétszer villognak.   
 A távirányító kétszer csipog, a kijelző ötször villog.   
 A riasztó kikapcsol, és az autó kinyílik. Az indításgátlás 

kikapcsol, ahogyan az R.P.S. is. 
 

  I-es gomb 
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R.P.S. memória: 

Ha éles módban az R.P.S szenzort megkopogtatják, a kijelzőn megjelenik a „CALL“ 
(HÍVÁS) felirat, illetve a kopogtatások száma.  
 
 
 
 
 
 

Sokk szenzor memória: 

Ha éles módban megtörténik a sokk szenzor aktiválása, a kijelzőn először a „SHOCK“ 
felirat jelenik meg, majd az a szám, ahányszor ez megtörtént.  
 
 
 
 
 
 

Automata újraélesítés 

Amennyiben a hatástalanítást követő 30 másodpercen belül nem nyitja ki az ajtót, vagy  
nem adja rá a gyújtást, a riasztó automatikusan újra élesedik és lezár.  

Riasztás alatt kikapcsolhatja a szirénát: 

Ha a riasztó aktiválódott, nyomja meg az I-es gombot. A sziréna leáll, de a riasztó éles 
marad. A rendszer a riasztó aktiválódását követő első pár másodpercben nem válaszol. 
Ennek oka az, hogy ez idő alatt jelet próbál küldeni a távirányítónak.  
 

6.2.                   - (távindítás)  
 
Motor távindítás/-leállítás. Ha az autóban dízel motor van, az 
indítás a beállított késleltetéssel, (3 / 5 / 8 / 12 másodperc), 
illetve az izzítás állapotától függően fog megtörténni. 
 
Távindítás-  
 
  Hosszan nyomja meg az II-es gombot! 
  A távirányító háromszor csipog. 
  A riasztó élesít (ha a távindítás előtt nem volt élesítve). 
  A távirányítón megjelenik az alábbi ikon:   
 A távindítás az előre beállított időhossz alatt - 10/25/3/5 percig - működik, 

miközben a hátralévő idő a kijelzőn látható. Amikor már csak egy perc maradt a 
távindítás befejezéséig, a távirányító a távindítás végét jelző figyelmeztető jelzést 
ad.  

 Távindítás közben a vészfények villognak.  

  II-es gomb --- 



 

 9 

 Amennyiben bekapcsolt távindítás mellett hatástalanítás vagy ajtónyitás történik, a 
motor 20 másodpercig még jár. Ha ezen 20 másodperc alatt nem történik 
gyújtásráadás, a motor leáll.  

 Amennyiben a távindítás sikertelen, a riasztó még háromszor megpróbálja 
újraindítani az autót.  
 
 
 
 

 

Figyelem! 
Ne indítsa el az autót, ha valaki tartózkodik benne. Ha beül egy beindított autóba és nem 
szándékozik azt újra elindítani, adja rá a gyújtást. Ne próbálja elindítani az autót a kulccsal, mert 
az kárt okozhat az indítóban. 
 
A JÁRÓ MOTOR LEÁLLÍTÁSA-  
 Hosszan nyomja meg a II-es gombot  

TÁVINDÍTÁS IDŐZÍTÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA 
Lehetséges a távindítás idejének meghosszabbítása: 
  Hosszan nyomja meg az I-es gombot! 
  Az „Újraindítás” mód aktív és a beállított idő újbóli 

beállítása lehetséges. 
  A távirányító háromszor csipog. 
  A motor jár a beállítás teljes ideje alatt.  

 
TÁVINDÍTÁS KIJELZÉS- 
Amennyiben a távindítás megerősítését valamely okból nem érzékeli a távirányító, 
bármely nyomógomb jármű hatótávolságán belüli megnyomása frissíti a távirányítót, és 
kijelzi hátralévő időt.  
 
TÁVINDÍTÁSI BEÁLLÍTÁSOK- 
Kézi váltós autó esetén, a távindítás előtt fontos a készenléti mód beállítása. Ez 
megakadályozza az autó sebességbe kapcsolt állapotban történő elindítását.   
Amennyiben a rendszer problémát észlel a távindításkor, a távirányító háromszor 
csipog, és a lámpák háromszor villognak. Ezt követően a felvillanások száma jelzi a 
probléma okát: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fontos ! 
1. Az autónak üresben kell lennie.  
2. Győződjön meg a kézifék megfelelő működéséről.  
3. Lejtőn történő parkolás során győződjön meg arról, hogy a kerekek az útról 

kifordított pozícióban találhatók.  
4. Az ablakoknak zárva kell lenniük. 
5. Ne állítsa be a készenléti  módot, ha emberek vagy állatok tartózkodnak az autóban. 
6. Ha olyan személy használja az autót, aki nem ismeri az autóriasztó rendszer 

kezelését, győződjön meg arról, hogy szerviz módba kapcsolt.  

Villanások száma Probléma 

1 Járó motor 

2 Ráadott gyújtás 

3 Nyitott ajtók 

4 Nyitott csomagtartó. 

5 Készenléti mód kikapcsolva 
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Figyelem! 
A távindító rendszer nem ajánlott kabriók esetén! 
Kézi sebességváltó esetén, a fő egységen lévő huroknak nem szabad átvágott állapotban lennie! 
Bizonyos autók esetén a távindítás nem lehetséges. 
Amennyiben a parkolás nem sík területen történik, az autó 
elindulhat távindításkor. Ezért ebben az esetben nem 
tanácsos a távindítás beállítása! 

 
 
 
 
 
 
6.2.1. A készenléti mód beállítása manuális sebességváltós autók esetén. 
A készenléti mód beállításánál mindig győződjön meg arról, hogy az autó üresben van.  
1. A parkolást követően, a gyújtáslevétel előtt tegye a sebességváltót üresbe! 
2. Húzza be a kéziféket! 
3. Most vegye le a gyújtást, és húzza ki a kulcsot. A motor tovább jár.  
4. Szálljon ki az autóból, és zárja be az ajtót. A programozási menüben található 1-05 

módtól függően, a motor vagy az ajtó becsukása után, vagy az ajtó becsukása és az 
l-es gombot lenyomása után áll le. Az autó most készen áll a távindításra. A 
távirányítón ezt a  ikon jelzi.  

 
A kézifék kiengedésekor, vagy a szerviz mód aktiválása esetén a készenléti mód 
automatikusan törlődik. Ebben az esetben szükséges az összes előző lépés 
megismétlése.  
 
A készenléti mód törlése.  
Amennyiben nincs szükség a készenléti módra, vegye le a gyújtást úgy, hogy a kézifék 
nincs behúzott állapotban. Ekkor a motor leáll.  
 
Megjegyzés 
Amennyiben a készenléti mód nem került beállításra vagy törölve lett, hiábavaló 
távindítással próbálkozni. A távirányító háromszor csipog, a lámpák háromszor 
villognak, majd ezt követően még 5 alkalommal annak jeleként, hogy a készenléti mód 
nem került beállításra.  
Amennyiben megtörtént a készenléti mód beállítása, a fények a műszerfalon a motor 
leállítását követően még 3 másodpercig világítanak (ami normális jelenség).  
Amennyiben a készenléti mód beállításra került (a kulcs kivétele után) az ABS 
ellenőrzés villoghat (ami normális jelenség). 
 

Figyelem! 
Amennyiben a riasztó kézi váltós autóba kerül beszerelésre, szükséges a készenléti mód 
beállítása. A gyártó és a forgalmazó semminemű felelősséget nem vállal a kézi váltós járművek 
esetén történő hibás mód (automata sebességváltó mód) kiválasztásából eredő balesetekért.  
Az automata váltós gépjárművek ellenőrzése ugyanúgy szükséges, ez biztosítja, hogy az autó 
nem indul el a kulccsal, ha a sebességváltó nincs a “P” vagy “N” pozícióban.   
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6.3.                                           - (vibrációs mód Be/Ki) 
 

A II-es gomb kétszeri rövid lenyomásával a vibrációs mód 
aktiválódik, ugyanakkor a hangjelzés aktivált állapota 
megszűnik. A II-es gomb újból történő, kétszeri lenyomásával, 
a vibrációs mód kikapcsol, és az ikon eltűnik, a hangjelzés 
pedig aktiválódik. 
 
 
 

6.4.      - (AUX Mód Be/Ki) 
 

AUX 1 és AUX 2 kimenet biztosítja bármely, az autóban található kiegészítő 
berendezés kezelését, mint pl.: ablaknyitás/-zárás, világítás be-/kikapcsolás, és más 
tulajdonságok. Erre vonatkozóan kérje a beszerelő szerviz tájékoztatását! 
 
AUX kimenetek be-/kikapcsolása-  

 Hosszan nyomja meg a III + IV-es gombot! 

 A kijelzőn megjelenik az  ikon. 
 Amennyiben 60 másodpercen belül sem az AUX 1, sem az AUX 2 kimenet nem 

kerül használatra, az AUX kimenetek automatikusan kikapcsolnak és az  
ikon eltűnik. 

 

  - (AUX1 bekapcsolása) 
 

Az AUX mód beállítását követően, az AUX 1 kimenet a II-es gomb 
0,5 másodpercig tartó lenyomásakor aktiválódik. 

Az AUX 1 működése közben a távirányító jelzi, hogy az A-01 
működik. 
 

 - (AUX2 bekapcsolása ) 
 

Az AUX mód beállítását követően az AUX 2 kimenet a III-as gomb 
0,5 másodpercig tartó lenyomásával aktiválódik. 

Az AUX 2 működése közben a távirányító jelzi, hogy az A-02 működik. 
 

6.5.      -(Csomagtartó felnyitása)  
 

Csomagtartó felnyitása (elektromos zárral felszerelt autó esetén).  
 

 Hosszan nyomja meg az III-as gombot! 
 A távirányító kétszer csipog, a kijelző ötször villog. 
 A csomagtartó kiold, a riasztó pedig kikapcsol (ha éles).  

Amennyiben a gépjárműnek nincs csomagtartó működtetője, 
megfelelőbb a rendszer szerviz módba történő beállítása, ha a csomagtartóban 
hosszabb ideig tartó munkát végez. A csomagtartó kioldó impulzus idejének hossza 
beállítható. (Programozási menü: 2-01) 
 

   (III+ IV)-es gomb -– 

   II-es gomb 

  III-as gomb 

   III-as gomb –- 

   II-es gomb - 2x 
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6.6.        - (távirányító háttérfény) 
 

A III-as gomb két, egymást követő, rövid lenyomása 10mp-re 
aktiválja a távirányító háttérfényt. 
 
 

6.7.        - (autóellenőrző funkció) 
 

A lV-es gomb lenyomásával ellenőrizheti az autó állapotát. Ha a távvezérlő 
hatósugarán belül tartózkodik, a kijelző mutatja az autó állapotát . 

 

Az autó belső hőmérsékletének jelzése: 

A riasztóhoz csatlakoztatott hőmérséklet érzékelő esetén a távirányító kijelzi a gépjármű 
belsejében található hőmérsékletet  (°C/°F). A fenti csatlakozás hiányában a távirányító 
a FAIL (HIBA) szót jelzi ki. A hőmérséklet érzékelő az autó belső terében bárhol 
elhelyezhető.   

Az autóakkumulátor feszültségének ellenőrzése: 

A lV-es gomb újbóli lenyomásával a távirányító kijelzi az autóakkumulátor feszültségét 
(például: 12,6 V). 

A távirányító elem feszültségének ellenőrzése: 

A lV-es gomb újbóli lenyomásával a távirányító kijelzi a távirányító elem feszültségét 
(például: 1,4 V). 

AUX 1, 2 kimenet kijelző: 

Az AUX 1,2 kimenet aktiválása esetén, a lV-es gomb megnyomását követően a 
távirányító először kijelzi az AUX 1, majd az AUX 2 állapotát (például: 1-be, 2-ki). 

A menü változása: 

A IV-es gomb megnyomásával a menü sorrendben az alábbiak szerint változik:„belső 
hőmérséklet ellenőrzése” >”akkufeszültség ellenőrzése” > „ a távirányító elem 
állapotának ellenőrzése”. 
 
 

6.8.         - (parkolási idő-mérő) 
 
A parkolási idő-mérő a parkolás vagy az autóvezetés idejének ellenőrzésére 
használható.   
 Nyomja le röviden kétszer egymás után lV-es gombot! 
 A távirányító egyszer csipog. 
 Időmérő bekapcsolva. 
 Kikapcsolás: a lV-es  gomb további, kétszeri lenyomásával.  
 

A távirányítón található parkolás időzítő: 
 A parkolás időzítő bekapcsolását követően a kijelző másodpercenként 

váltakozva kijelzi az aktuális, illetve a parkolási időt.  
 A parkolási idő a perc tized részét is kijelzi a “0-9 (60 másodperc tized része)” 

intervallumban. 
 Például: amennyiben a kijelzőn 00:02 5 látható– az azt jelenti, hogy 2 perc 30 

másodperc telt el. 

III-as gomb - 2x 

  IV-es gomb 

  IV-es gomb - 2x 
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 A kijelzőn megjelenő maximális időtartam: 99 óra 59 perc. 
 

 

6.9.                  - (Gomblezárás funkció) 
 
Ez a funkció megakadályozza a gombok véletlenszerű lenyomását, 
amikor a távirányítót magunknál tartjuk.  

 Nyomja le hosszan  lV-es gombot! 
 A távirányító egyszer csipog, és kijelzi a „Hold” szót. 
 A funkció kikapcsolása a lV-es gomb újbóli, 2 másodpercig 

tartó lenyomásával történik. 
A gombokat feloldhatja a PÁNIK aktiválásával – a lV-es gomb 4 
másodpercig tartó lenyomásával. 
A gombok blokkolását a kijelző jobb alsó sarkában található „H” betű 
jelzi.  
 
 

6.10.        - ( PÁNIK mód) 
 
Pánik mód aktiválás.  

 Nyomja le a  lV-es gombot 4 másodpercig! 
 Az ajtó bezáródnak, a fények villognak, és a sziréna 1 perc 

30 másodpercig csipog. 
 A kijelzőn a „PÁNIK“ felirat 30 másodpercig villog. 
 A PÁNIK mód kikapcsolása az I-es gomb rövid lenyomásával történik.  

 
 
 

6.11.                                        ( szirénahang ki/be kapcsolás )  
 
 A sziréna élesítés/hatástalanítás közbeni be-/kikapcsolása. 

 Nyomja le röviden az I-es és II-es gombot! 
 A sziréna az élesítés/hatástalanítás idejére kikapcsol. 
 A sziréna visszakapcsolása az I-es és II-es gomb rövid 

lenyomásával történik.   
Amennyiben a távirányító kijelzőjén nem látható ikon, az 
élesítés/hatástalanítás során nem hallható hangjelzés. Ebben a módban a sziréna nem 
jelez az élesítés/hatástalanítás közben.   
 

6.12.       - (szerviz mód)  
 
Szerviz mód. Ebben a módban minden funkció kikapcsolt állapotban 
található.  

 Nyomja meg röviden az I-es és III-as gombot! 
 A távirányító 1szer csipog, a kijelző 5ször villog.  
 A távirányítón megjelenik a szerviz mód ikonja.  
 A szerviz mód kikapcsolása az I-es és III-as gomb rövid lenyomásával történik.   
  

A szerviz mód bekapcsolható 3 másodpercen belül történő 3 gyújtás be-/kikapcsolással, 
illetve a beszerelési kézikönyv 18. oldalán található eljárással. 
 

  IV-es gomb ––- 

(I+II)-es gomb 

 (I+III)-as gomb 

   IV-es gomb –– 
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 Figyelem! 

Szerviz módban a riasztó akkor sem aktív, ha az ajtók zárva vannak.  

 

 

 

Szerviz módbad működő funkciók: 
 I-es gomb (0,5mp) – lezárás/kinyitás 
 I+III-as gomb (0,5mp) – szerviz mód 
 IV-es gomb (0,5mp) – autóstátusz ellenőrzés (csak zárás/nyitás) 
 III-as gomb (2 rövid lenyomás) – 10mp-es háttérvilágítás 
 II + III-as (2mp) – 1-es programozási menü 

Bármely más funkció aktiválására tett kísérlet esetén a távirányító háromszor jelez és a 
„SLEEP”   felirat fut át a kijelzőn, amely jelzi, hogy a rendszer a szerviz módban van.  

 

 

 

Amennyiben olyan személynek adja kölcsön járművét, aki nem ismeri ezt a rendszert, 
tanácsos a szerviz mód használata a véletlenszerű aktiválásból eredő problémák 
elkerülése érdekében. 

  

6.13.        
 

-(kiegészítő érzékelők kikapcsolása)  
  
Kiegészítő érzékelők kikapcsolása. A fenti funkció használata abban az esetben 
javasolt, ha szeretné elkerülni, hogy az élesített riasztó reagáljon a 
sokk szenzorra vagy a kiegészítő érzékelőkre.  

 Nyomja le hosszan I-es és III-as gombot! 
 A sokk szenzor kikapcsol. 
 A távirányító kijelzője ezt ikonnal jelzi. 

 
Az érzékelők kikapcsolása hasznos, ha az autóban gyermeket vagy kutyát hagyunk. Az 
érzékelők nem működnek, a riasztó mégis védi az autót.  
  

6.14.        - (Ajtózárás gyujtásráadás után)  
 

Ez az opció lehetővé teszi az ajtók lezárását indítás és féklenyomást 
követően.  A motor leállítása után az ajtók automatikusan kinyílnak. 

 Nyomja le röviden az I-es és IV-es gombot! 
 A távirányító 1szer csipog, a kijelző 5-ször villog, és 

megjelenik rajta a funkció ikonja.  
 A funkció kikapcsolása az I-es és IV-es gomb újbóli, rövid 

lenyomásával történik. 
Az ajtók lezárása nem történik meg, ha valamelyik ajtó, a csomagtartó vagy a 
motorháztető nyitva van.   

 

6.15.       - (Passzív élesítés)  
 

(I + III)-as gomb –- 

(I + IV)-es gomb 

(II + III)-as gomb 
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Passzív élesítés. A gyújtáslekapcsolást, illetve az ajtóbezárást 
követően a rendszer 30mp-en belül automatikusan bekapcsol. 10, 
illetve 20mp múlva a sziréna egyszer csipog, a lámpák pedig 
egyszer villognak, ezt követően az autó lezárt és a riasztó élesített 
állapotba kerül. 

 
 Nyomja meg röviden az I-es és III-as gombot! 
 A távirányító 1szer csipog, a kijelző 5ször villog, és megjelenik rajta a funkció 

ikonja.  
 A funkció kikapcsolása a II-es és III-as gomb újbóli lenyomásával történik. 

Feltételek: 

 A gyújtás kikapcsolása. 

Megjegyzés 

 Amennyiben a passzív és az automata mód egyszerre aktív, az automata mód 
rendelkezik prioritással a passzív móddal szemben.  

 Amennyiben járó motor mellett szál ki az autóból (és a készenléti módot állítja 
be), az utolsó ajtó becsukását követően az autó lezárt állapotba kerül. 

 
 

Figyelem! 
PASSZÍV mód bekapcsolása esetén az ajtók automatikusan lezárnak (ha van központizár). Ezért 
soha ne felejtse el magával vinni a kulcsait és a távirányítót! 
Amennyiben hosszabb ideig marad a járműben anélkül, hogy a motort beindítaná, ki kell 
kapcsolnia a passzív módot. Ha véletlenül bezárja a távirányítót a kocsiba, használja az R.P.S 
módot a riasztó deaktiválása érdekében, és nyissa ki az ajtót. 
 

 
 

6.16.                      - (Időzített indítás)  
 
A fenti funkció aktiválása esetén a motor a beállított időben beindul, 
amíg az törlésre nem kerül. Az időzítés feltétele a távindítás 
idejének beállítása (21. oldal), az időzítő engedélyezése a 
programozási menü 1-02 pontjában (beszerelési kézikönyv 10. 
oldal), illetve magának a funkciónak a bekapcsolása.  
 Nyomja meg röviden a  II-es és IV-es gombot! 
 A távirányító 1szer csipog, a kijelző 5-ször villog, és megjelenik rajta a funkció 

ikonja.   
 A funkció kikapcsolása a II-es és IV-es gomb újbóli, rövid lenyomásával történik. 
 
Hideg indítás bekapcsolásakor az alábbi ikon jelenik meg: , az 
indítás pedig akkor kezdődik el, ha a hőmérséklet a programozási 
menü 2-12 pontjában beállítottnál alacsonyabb, vagy azzal 
megegyező. 
 
Kézi váltós autókban a hideg indítás a készenléti mód helyes beállításától is függ.  
 
 

 

6.17.                                            -  (AUTOMATA mód) 
  

 (II + IV)-es gomb 

(II+ IV)-es gomb –  
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Az automata mód bekapcsolása a Il-es és lV-es gomb 2 másodpercig tartó 
megnyomásával történik. Ebben a módban a távirányító közeledésével megtörténik a 
jármű kinyitása/hatástalanítása, illetve a távirányító távolodásával annak 
lezárása/élesítése.  

Nyomja le az I-es gombot 2 másodpercig, az automata funkció beállítása az alábbiak 
szerint történik: 

 

1-es automata mód Rövid távolság (10m) Az ikon megjelenik 

2-es automata mód Hosszabb távolság (15m) Az ikon 1,5 másodperces 
időközönként villan fel. 

3-as automata mód Nagy távolság (30m) Az ikon 0.5 másodperces 
időközönként villan fel. 

KI - Az ikon eltűnik 

 

A 3-as automata mód felfüggeszti az AUTOMATA módot, amennyiben folyamatos 
élesítés/hatástalanítás jelzést érzékel. 

A fenti felfüggesztés a I-es gomb lenyomásával törölhető. 

 
Automata élesítés: 
A távirányító a következő hangjelzést adja : dodoreremimifafamimireredodo 
Automata hatástalanítás: 
A távirányító a következő hangjelzést adja: beep beep beep beep 
 

Figyelem! 

A járművek és a környezet változatossága miatt előfordulhat, hogy egy adott kis területen belül a 
rendszer úgy ítéli meg, hogy a távirányító már elég távol van a lezáráshoz, illetve elég közel a 
kinyitáshoz. Ezen a területen belül a rendszer ismételten élesít és hatástalanít. Ennek a 
szituációnak az elkerülése érdekében, vigye a távirányítót távolabb az autótól. Az automata mód 
gyorsabban lemeríti a távirányító elemét, mint a normál mód. Az időjárás és a hőmérsékleti 
különbségek hatással lehetnek az automata mód működési távolságára. 

 

6.18.         - (TURBÓ mód)  
 
Turbó mód. Ezt a funkciót a programozási menü 1-01 pontjában lehet beállítani. 
Amennyiben a kézifék behúzását, a gyújtás levételét, illetve az ajtó 
bezárását követő a turbó mód beállításra kerül, a motor tovább jár a 
beállított időtartamon belül.  
 Nyomja le röviden a  III-as és IV-es gombot! 
 Miközben a motor turbó módban jár, a kijelzőn villogó ikon, 

illetve a motorjárásból hátralévő idő látható. 
 A funkció kikapcsolása a III-as és IV-es gomb újbóli, rövid lenyomásával történik. 

 
(Járó motor mellett) a turbó kikapcsolása a ll-es gomb 2 másodpercnél hosszabb ideig 
tartó lenyomásával történik. Ha járó motor mellett kapcsolja ki a turbó módot, akkor 
magát a motort is leállítja.  
Amennyiben aktív turbó mód mellett valamelyik ajtó kinyílik, a motor 20 másodpercen 
belül leáll.  
A turbóidő meghosszabbítása: 

a) A motorjárási idő turbó módban történő meghosszabbítása érdekében nyomja le 
az I-es gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig (a motornak járnia kell).  

 (III+IV)-es gomb 



 

 17 

A kijelzőn a „Turbó újból” felirat villog, és a motor újból lefutja a beállított időt. 
 
 

Figyelmeztetés! 

Mivel turbó módban a motor kulcs nélkül jár üresben, a vezetőnek meg kell arról győződnie, hogy 
a sebességváltó üresben van.      

 
 
 

6.19. R.P.S. ( Jelző rendszer)   

A MAGICAR M870AS segítségével az autó tulajdonosát az autóhoz 
lehet hívni, ha a riasztó élesítve van és a RPS mód be van 
kapcsolva. 

Amennyiben kétszer egymás után, kellő erővel megkopogtatja az 
ablakot az R.P.S. rögzítésének helyén, a LED néhány másodpercig pirosan világít, a 
tulajdonos távirányítója pedig csipog és vibrál (ha hatótávolságon belül tartózkodik), és 
a kijelzőn megjelenik a jelzett ikon. Ekkor a tulajdonos tudja, hogy valaki a kocsija 
közelében tartózkodik, és hívja őt. Az R.P.S megkopogtatásával a riasztó nem lép 
működésbe. A távirányító 6 másodperces időközönként jelez, valamelyik gomb 
lenyomásáig. Az R.P.S érzékenysége 3 szinten állítható be az R.P.S hátsó oldalán.   
 

7. Riasztó aktiválás 
 

7.1. Sokk szenzor működésbe lépése  

Amennyiben élesített riasztó esetén a sokk szenzor 
valamilyen járművet ért hatás következtében aktiválódik, a 
távirányító 9 másodpercig villog, és megjelenik az ikon. A 
sziréna és a lámpák kikapcsolása az I-es gomb lenyomásával 
történik.  

Gyenge hatás esetén csak az első riasztási szint aktiválódik. A  
sziréna négyszer csipog, a távirányító pedig az ikon megjelenésével együtt, hangjelzést 
ad. 

Erős hatás, vagy belső érzékelő működésbe lépése esetén a riasztó bekapcsol, a 
távirányító csipogni kezd, és az ikon kb. 9 másodpercig látható, illetve tovább villog 
valamely gomb lenyomásáig. 

  

7.2. Kiegészítő érzékelő működésbe lépése  
Kiegészítő érzékelő aktiválása esetén a megfelelő ikon villog. A riasztás befejezését 
követően a távirányító 4 másodperces időközönként sípol, és az idő mellett egy „U” 
betű jelenik meg.   
 
 
 
 
 
 

7.3. Lopás funkció (ajtó, csomagtartó vagy motorháztető nyitás)  
Nyitott ajtó, csomagtartó vagy motorháztető esetén a riasztó 30 másodpercig jelez, a 
távirányító pedig sípol, miközben az ajtó (csomagtartó, motorháztető) ikonja villog. 
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A távirányító 30 másodpercig jelez, ezt követően pedig 4 másodperces időközönként 
sípol valamelyik gomb lenyomásáig.  

 
 
 
 
 
 

 

7.4. Motorindítás blokkolása 
Bekapcsolása esetén a motorindítás blokkolás alá kerül. Ha valamilyen hatás éri az 
autót, nem lehetséges annak elindítása.  
 

7.5. Rajta hagyott világítás 
Ha úgy száll ki az autóból, hogy nem kapcsolta le a világítást, az autó élesítését 
követően 6 másodpercenként figyelmeztető jelzést kap, miközben a távirányítón villog a 
lámpa és az akkumulátor ikon. 
 

7.6. Hatótávolságon belüli kijelzés 
Amennyiben a távirányító a riasztó hatósugarán belül található, az 
az antenna ikon mellett kerül kijelzésre.   
 

7.7. Energiatakarékos üzemmód. 
Amennyiben az elem már majdnem lemerült, és elemcsere szükséges, az elem ikon 
villog, és bekapcsol az energiatakarékos üzemmód. 
 
Az energiatakarékos mód működése: 
A távirányító kizárólag az I-es gomb lenyomását követően küldött visszaigazoló 
jelzéseket fogadja. A többi gomb is működik, azonban azok nem fogadják a járműtől 
érkező megerősítő jelzéseket. 
 

7.8. Nyitott ajtót jelző funkció (opcionális) 
Hatástalanítás esetén a vészfények villogása jelzi az ajtó nyitott állapotát. Lásd a 
programozási menü 1-06 pontját. 
 

7.9. Nyitott csomagtartó jelző funkció (opcionális) 
Hatástalanítás esetén a vészfények villogása jelzi a csomagtartó nyitott állapotát. Lásd 
a programozási menü 1-08 pontját. 
 

7.10. Időinformációk megőrzése 
Elmenti az időinformációkat (aktuális idő, készenléti indítás ideje, riasztás ideje) arra az 
időre, amíg a távirányító áramellátás nélkül marad (pl. az elemcsere idején). Az 
áramellátás újbóli biztosítása során a felhasználónak nem kell a fenti időinformációkat 
újból beállítania.  
 

8. Szerviz mód (távirányító nélkül) 
A riasztó rendszer távirányító nélkül is szerviz módba állítható (abban az esetben, ha 
elveszett vagy megsérült a távirányító). A szerviz mód beállítása lehetséges PIN kóddal 
vagy PIN kód nélkül is (programozási menü: 1-10). A PIN kód használatával 
csökkenthető a szerviz mód jogosulatlan használatának veszélye.  
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8.1. Szerviz mód beállítása pin kód nélkül. 
 Nyissa ki az ajtót a kulcs segítségével. 
 A riasztó bekapcsol. Várjon 30 másodpercet, amíg a sziréna 

elnémul. 3 másodpercen belül ismételje meg a következő 
lépéseket: 

1. Fordítsa el a kulcsot a “gyújtás be” pozícióba! Ráadott 
gyújtás mellett a fények a műszerfalon világítanak. A 
legtöbb gépjárműben ez a pozíció két kattanásra van a “Ki” 
pozíciótól.  

2. Kapcsolja le a gyújtást! Ekkor a műszerfal fények kialszanak. 
3. 1-es és 2-es lépést összesen három alkalommal kell megismételni, három 

másodpercen belül. Ennek végeztével a riasztó kikapcsol, a  szerviz mód 
pedig aktivált állapotba kerül.  

 

8.2. A szerviz mód beállítása PIN kód segítségével. 
(A pin kód beállításának lépései a beszerelési kézikönyv 15. oldalán találhatók.) 
1. Élesítve. 
2. Az ajtó kinyitásával a riasztó bekapcsol.  
3. Adja rá/vegye le a gyújtást háromszor! 
4. A fények egyszer felvillannak. 
5. Nyomja meg az RPS-en lévő gombot annyiszor, amennyi az első szám.  
6. A sziréna egyszer jelez és a fények egyszer felvillannak. 
7. Nyomja meg az RPS-en lévő gombot annyiszor, amennyi a második szám.  
8. A sziréna kétszer jelez, és a fények kétszer felvillannak. 
A szerviz mód aktiválása megtörtént. 

 

8.3. Szerviz mód hatástalanítása. 
 
A szerviz mód kizárólag a távirányító használatával deaktiválható: 
 Nyomja meg röviden a I-es és III-as gombot egyszerre. 
 A sziréna egyszer jelez, a lámpák kétszer felvillannak. 
   

9. Programozás 
 

9.1. A távirányító programozása.   
A rendszer memóriájához 3 távvezérlő tartozik. Tanácsos a távirányítók 

szakszervizben történő programoztatása.  
 
1. Hatástalanítva. 
2. Három másodpercen belül adja rá/vegye le a gyújtást háromszor. A lámpák egyszer 

felvillannak. Ekkor Ön biztonsági/programozási módba kapcsolt. 
3. 6 másodpercen belül röviden nyomja le a távirányítón az l-es gombot. A 

programozás visszaigazolásaként a lámpák egyszer felvillannak.  
4. A 2. lépésben leírt módon programozza be a többi távirányítót is! Minden egyes 

távirányító esetén, visszaigazoláskor a lámpák egyszer felvillannak. A rendszer 
automatikusan lezárja a programozási menüt a harmadik távirányító után, vagy 6 
másodpercen belül; ezt a lámpák két felvillanása jelzi.  

 
Figyelem !!! 
Új távirányítók programozásakor a régiek automatikusan törlődnek. Amennyiben Ön 
csak egy távirányítóval rendelkezik, nem szükséges azt háromszor beprogramoznia.  

Ha a távirányító elvész vagy megsérül… 
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Amennyiben a riasztó élesítve van, és a távirányító elvész vagy megsérül, az autó 
kinyitása és a riasztó hatástalanítása a négy számjegyű kód RPS-en keresztül 
történő megadásával lehetséges.   
 

9.2. Szerviz PIN-kód megváltoztatása 
 
  Ehhez a funkcióhoz a PIN-kód kérésnek bekapcsolt állapotban kell lennie a      
  programozói menüben(1-10)!                                               
  A gyártó által beállított kód: 11, amit beszerelés után feltétlenül változtasson meg!!! 

1. Hatástalanítsa a riasztót! 
2. Nyissa ki az ajtót és a csomagtartót! 
3. Adja rá a gyujtást 3-szor 3 másodpercen belül. A sziréna és a fények 1-szer 

jeleznek. 
4. Az RPS-szenzor nyomógombját nyomja meg annyiszor, amennyi az Ön első 

száma. 
5. A sziréna és a fények 1-szer jeleznek. 
6. Az RPS-szenzor nyomógombját nyomja meg annyiszor, amennyi az Ön második 

száma. 
7. A sziréna és a fények 2-szer jeleznek. 
8. Megerősítéshez nyomja meg a távirányító IV-es gombját. A sziréna és a fények 

3-szor jeleznek. 
  A szerviz PIN-kódot sikeresen megváltoztatta! 
 
 
 
 

9.3. RPS biztonsági kód beállítása 
A biztonsági kód elsődleges beállításának feltételei! 

 
 
 
 
 
 
 
Hatástalanított állapot  Gyújtás be- /  Nyitott ajtók 

motor kikapcsolása 
 
Biztonsági kód programozása (1111-9999): 

1. Ráadott gyújtás mellett, 
2. nyissa ki az ajtót! 
3. Kopogtassa/nyomja meg az R.P.S érzékelő gombját 10-szer! Minden egyes 

kopogtatáskor piros LED felvillanás látható. A kopogtatások/nyomások között 
eltelt idő nem lehet hosszabb 1,5 másodpercnél! 

4. Ekkor gyors kék LED villogás látható. Amennyiben ez nem történik meg, kezdje 
újra az 1. lépéssel.  

5. Nyomja meg a RPS-en lévő gombot 1 és 9 között annyiszor, amennyi az első 
szám! Minden gombnyomást követően piros LED felvillanás látható. 

6. A számjegy bevitele után várjon, amíg a led megerősíti a számot a megfelelő 
számú kék LED felvillanással. 

7. Ekkor gyorsan villogó kék LED látható. Nyomja meg a RPS-en lévő gombot 1 és 
9 között annyiszor, amennyi a második szám! Minden gombnyomást követően 
piros LED felvillanás látható.  



 

 21 

8. A számjegy bevitele után várjon, amíg a led megerősíti a számot a megfelelő 
számú kék LED felvillanással. 

9. Folytassa a 7-es és 8-as lépéssel a kód harmadik és a negyedik számjegyének 
bevitelét.  

10.A negyedik számjegy bevitelét követően a lámpák felvillannak a kód  
 elfogadásának visszaigazolásaként.    
 

9.4. Hatástalanítás a biztonsági kód segítségével. 
1. Kopogjon 10-szer az RPS-en! 
2. Minden egyes kopogás esetén piros led felvillanás látható. A kopogtatások között 

eltelt idő nem lehet 1,5 másodpercnél hosszabb.  
3. Ekkor gyors kék LED villogás látható. 

 
 
 

 
 
 

4. Vigye be folyamatosan a 4 számjegyű kódot a megfelelő, 1-9 közötti számú 
kopogtatással. Minden egyes kopogtatáskor piros led felvillanás látható. A 
kopogtatások között eltelt idő nem lehet 1,5 másodpercnél hosszabb. Minden 
egyes számjegy bevitele után várjon addig, amíg a led meg nem erősíti a számot 
a megfelelő számú kék LED felvillanással. Amennyiben a LED helyes kopogtatás 
számot igazolt vissza, és gyors villogásba kezd, folytassa a maradék három 
számjegy bevitelével. Amennyiben rossz szám került bevitelre, az R.P.S jelet 
küld a távirányítónak. Ekkor térjen vissza az egyes lépéshez! 

5. A teljes helyes kód bevitele után néhány másodperccel az ajtók kinyílnak, az 
autó hatástalanított állapotba kerül, amit a távirányító kijelez.  

 

Megjegyzés 

Amennyiben 30 percen belül több mint 5ször rossz jelszót ad meg, a fenti funkció 24 
órán keresztül nem hozzáférhető vagy addig, amíg az autó távirányítóval történő 
kinyitása meg nem történik.  
 

 Figyelem! 

A gyártó nem programoz kódot a riasztóba. Javasoljuk a saját kód azonnali beállítását a szerviz 
elhagyását követően! 
 

 
 
 

9.5.                                           – (távirányító opciók beállítása)  
 

A távirányítóval beállíthatók az alap felhasználó funkciók. 
 Nyomja le hosszan a II-es és III-as gombot!  

 

Gomblenyomással történő szabályozás: 

Funkció Gomb 

I. II. III. IV. 
Aktuális idő beállítása Óra Perc 

(II + III)-as gomb –- 
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Időzített indítás beállítása Óra Perc 

E
lő

z
ő

 m
e

n
ü

 

K
ö

v
e

tk
e

z
ő

 m
e

n
ü

 

Ébresztő óra beállítása Óra Perc 

Ébresztő óra be/ki 
Módosítás – Alapbeállítás: 

ki 
 

 

R.P.S beállítás/törlés 
Módosítás – Alapbeállítás: 

ki 
 

 

A vibrációs mód 
beállítása/törlése  

Módosítás – Alapbeállítás: 
ki 

 

Hőmérsékleti egység 
megváltoztatása 

Módosítás – Alapbeállítás: 
°F 

Módosítás  
°F vagy °C 

 
 A programozás befejezése II-es és III-as gomb több mint 2 másodpercig tartó 

lenyomásával történik. 
 A programozás automatikusan befejeződik, amennyiben 15 másodpercen belül 

nem hajt végre semmilyen módosítást.  
 

Távirányító programozási menü: 

Funkció Gomb Leírás 

Az aktuális idő beállítása 

Óra– I-es gomb 
Perc – II-es gomb 

 

A  ikon villog. 

Ekkor az órát az l-es gomb, a percet a ll-es gomb szabályozza. 

Időzített indítás 
beállítása  

Óra– I-es gomb 
Perc – II-es gomb 

 

A ,ikon  és   villog. 
Ekkor az órát az l-es gomb, a percet a ll-es gomb szabályozza. 

Ébresztő óra beállítása 
Óra– I-es gomb 

Perc – II-es gomb 
A , ikon  és villog. 
Ekkor az órát az l-es gomb, a percet a ll-es gomb szabályozza. 

Ébresztő óra be/ki Be/ki I-es gomb 

 

az ikon villog. 
Az ébresztőóra be-/kikapcsolása az I-es gomb lenyomásával. 
Kijelző -  - az ébresztőóra be van kapcsolva 

Kijelző - - az ébresztőóra ki van kapcsolva. 

R.P.S. be/ki 

 
Be/ki I-es gomb 

 

Az  ikon villog. 
Az R.P.S. be-/kikapcsolása az I-es gomb lenyomásával. 
Kijelző - - R.P.S. be van kapcsolva 

Kijelző - - R.P.S. ki van kapcsolva 
R.P:S. kizárólag élesítve, az érzékelő kétszeri 
megkopogtatásával aktiválható. 

Vibrációs mód 
beállítása/törlése  

Be/ki – I-es gomb  

 

A  ikon villog. 
A vibráció be/ki kapcsolása az l–es gomb lenyomásával. 
Kijelző - - vibrációs mód be van kapcsolva 

Kijelző - - vibrációs mód ki van kapcsolva. 
Ha a vibrációs mód be van kapcsolva, a távirányító csak vibrálni 
fog, nem ad hangjelzést. 
Ha a vibráció ki van kapcsolva, a távirányító csipogni fog és 
vibrálni. 

Hőmérsékleti egység 
megváltoztatása 

Módosítás –  

I-es gomb 

 

A   ikon villog. 
Az egység megváltoztatása az l-es gomb lenyomásával. 

 
 
 

10. A sokk szenzor és a sziréna érzékenységének beállítása. 
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10.1. A sokk szenzor érzékenységének beállítása. 

A sokk szenzor két, igény szerint beállítható zónával rendelkezik. 
Az első zóna potenciométere a jobb oldalon található, míg a 
második zóna a bal oldalon helyezkedik el. Minél magasabbra van 
állítva a potenciométer, annál nagyobb a szenzor érzékenysége. A sokk szenzor 
érzékenysége járművenként változhat a felszerelés helyétől, illetve a jármű méretétől 
függően. Bizonyos esetekben szükséges a szenzor beszerelést követő finomhangolása. 
 

10.2. A sziréna hangerejének szabályozása. 

A sziréna hangerejének növelése érdekében helyezze el a szirénát (általában a 
motorháztető alá, a motortérbe), és vágja át a sziréna alján található fekete 
vezetékhurkot. 
 

Figyelem! 

Gondosan végezze a fenti műveletet, nehogy a sziréna vastagabb, fekete testvezetéke 
kerüljön lecsatlakozatásra! 
 
 
MEGJEGYZÉSEK: 
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